2X serisi

Yaratıcı tasarım
Akıllı adreslenebilir can güvenliği sistemleri

Hızlı kurulum ve devreye alma, kolay bakım ve göze
çarpan modern tasarımı sayesinde 2X serisi yangın
panelleri teknik personelin, kurulum personelinin,
mimarların ve yatırımcıların beğenisini kazanmaktadır.
1/2/4 loop seçenekleri
2000m’ye kadar loop mesafesi
128 cihaz/loop

20 bölge

40 bölge

32 nokta
32 loop
Class A

Ethernet üzerinden
uzaktan erişim

Yazıcı

Konfigürasyon ve
Hata Tespit Programı

Büyümeye
açık
64 nokta
256 loop
Class A

24 bölge

USB
RS232
Ethernet
PSTN
GSM

EN54-21 seritifikalı

Internet

IFAM 3000 sistemi
Class A

Konvansiyonel
(1X broşürüne bakınız)

Merkezi izleme

Konfigürasyon ve
Hata Tespit Programı

8 süpervize çıkışa kadar

2 süpervize giriş

İtfaiyeci bağlantısı
& yangın koruma kontrolleri

Resetlenebilir yardımcı
24 VDC çıkış

Hava örneklemeli sistem

GUI

EN54-13 sertifikalı
Kurulum
personelinin dostu
Hızlı
çıkarılabilen
kapak

Hızlı
çıkarılabilen
metal gövde

Kolay takılıp
sökülebilen
bağlantı
ekipmanları

İskandinav kilidi

• Yangın panelleri
• Tekrarlama paneli
• Tahliye paneli
2X serisi yangın panelleri
gelişmiş teknoloji ve kolay bakım
özelliklerini bünyesinde barındıran,
yıllar boyunca bir uyum içerisinde
ve arızasız çalışabilen tüm ilgili
ürün grubu cihazları tarafından
desteklenmektedir.

Tahliye paneli
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Segmentli ekran
Alarm
Arıza
Hata
Benitemizle
Ön-alarm
Test
Testte
Testten geçti

Değiştirilebilen
optik muhafaza

Özellikler
Basit ve kullanışlı ön panel kontrolü
Hızlı sistem kurulumu ve konfigürasyonu
Otomatik programlama özelliği
Son değişiklikleri geri alma özelliği
Çevrim dışı programlama ve USB cihazına
konfigürasyon dosyasını yükleyebilme
• Kolay konfigüre edilebilen opsiyonel kartlar ve modüller
•
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TCP/IP üzerinden uzaktan bakım ve hata tespit edebilme
E-posta ile bilgilendirme
Grafiksel EN54 uyumlu simge destekli LCD ekran
Kolay değiştirilebilen dil seçenekleri
Yüzey/gömme/19" rack montajı
İlerideki geliştirmelere uyumlu

Tek panelli uygulamalardan küçük/orta ölçekli network gerektiren uygulamalara kadar üstün performans
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